
4.4. 4/2005 sz. költségvetés-módosítási tervezet (szökőár) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 4/2005 sz. költségvetés-módosítási tervezete a 2005-ös pénzügyi
évre – III. szakasz – Bizottság (szökőár) [11220/2005 – C6-0239/2005 – 2005/2079(BUD)] – Költségvetési
Bizottság
Előadó: Salvador Garriga Polledo (A6-0255/2005)

(Egyszerű többség) (Minősített többség szükséges: (6) bekezdés)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0326)

4.5. 3/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet (2004-es egyenleg) (az Eljárási
Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 3/2005 sz. költségvetés-módosítási tervezete a 2005-ös pénzügyi
évre – III. szakasz – Bizottság (2004-es egyenleg) [9760/2005 – C6-0214/2005 – 2005/2102(BUD)] –

Költségvetési Bizottság
Előadó: Salvador Garriga Polledo (A6-0248/2005)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0327)

4.6. 5/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet (III. szakasz) (az Eljárási Szabály-
zat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 5/2005 sz. költségvetés-módosítási tervezete a 2005-ös pénzügyi
évre – III. szakasz – Bizottság [11221/2005 – C6-0240/2005 – 2005/2126(BUD)] – Költségvetési Bizottság
Előadó: Salvador Garriga Polledo (A6-0253/2005)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0328)

4.7. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: munkavállalók optikai sugárzás-
nak való kitétele ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács által elfogadott közös álláspont a munkavállalók fizikai
tényezők hatásának való kitételére (optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumköve-
telményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (tizenkilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK
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irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) elfogadására tekintettel [05571/6/2005 – C6-0129/2005 –

1992/0449B((COD)] – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Őry Csaba (A6-0249/2005)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 7. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2005)0329)

Felszólalások a szavazásról:

– Marios Matsakis, a szavazás lefolytatásáról.

4.8. A kiskorúak és az emberi méltóság védelme az audiovizuális és informatikai
szolgáltatások versenyképességével összefüggésben ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat európai parlamenti és tanácsi ajánlásra az európai audiovizuális és infor-
matikai ágazat versenyképességével összefüggésben a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint
a válaszadás jogáról [COM(2004)0341 – C6-0029/2004 – 2004/0117(COD)] – Kulturális és Oktatási Bizott-
ság
Előadó: Marielle De Sarnez (A6-0244/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0330)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005.00.03.0)

4.9. Gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati célú felhasználásra ***I
(szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a gyógyszerkészítmények gyermek-
gyógyászati felhasználásáról, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK
rendelet módosításáról [COM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD)] – Környezetvédelmi, Köz-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Françoise Grossetête (A6-0247/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0331)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0331)
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